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TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 10
Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat
kirkkojärjestyksen15 luvun 9 §:ssä. Seurakunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksessä15 luvun 6
§:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajalle. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä.
Seurakunnan taloussäännön 22 §:n mukaan tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja
tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä luettelot ja selvitykset. Kirkkohallitus on antanut seurakunnille yksityiskohtaiset ohjeet tilinpäätöksen laatimisesta.
Esityslistan liitteenä 1 on tasekirja vuodelta 2015. Taseen loppusumma on
1 197 006 € (muutos edellisvuoteen +12,19 %). Tuloslaskelman mukaan vuoden 2015 verotulot olivat 501 383 € (+2,27 %). Käyttötalouden toimintatuotot
olivat 271 319 € (+44,5 %) ja toimintakulut 626 901 € (- 4,5%).Toiminnan vuosikatteeksi muodostui verotulojen, verotuskustannusten, keskusrahastomaksujen sekä rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen 178 068 €, joka on noin 82 %
edellisvuotta parempi. Käyttöomaisuuden poistojen jälkeen tilikauden tulos
muodostui 168 213 € ylijäämäiseksi.
Ehdotus tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi on esitetty tasekirjassa.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tasekirjan vuodelta 2015 sekä luovuttaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tasekirja ja tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus esitetään edelleen kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden käsittelemistä varten.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________
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ROVASTIKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 11
Siilinjärven rovastikunnan yhteistyön johtosäännön 3 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä on valmistella edellisen vuoden tilinpäätös käsiteltäväksi lääninrovastin seurakunnan hallinnossa. Johtokunta on valmistellut tilinpäätöksen kokouksessaan. Rovastikunnan tasekirja on liitteenä 2.

Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa Siilinjärven rovastikunnan tasekirjan
vuodelta 2015 sekä luovuttaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tasekirja ja
tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus esitetään edelleen kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden käsittelemistä varten.
Vuoden 2015 tilikauden tulos on 775,82 € ylijäämäinen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto
§ 12
Iisalmen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätös Keiteleen, Tervon ja Vesannon seurakuntien mahdollisuudesta liittyä Iisalmen seurakuntayhtymään.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________

